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På grunnlag av varsel om bebyggelse/eldreboliger vis a vis Camping plassen på Straumen 

stiller vi på Strømhaug Camping oss kritisk imot forslaget/avgjørelsen. Både som bedrift, 

privatperson og innbygger i Sørfold Kommune. Den lille parken området er det eneste som 

står igjen av skog langs en spaserer tur gjennom Straumen. Hvorfor skal all bebyggelse 

legges ned mot Sentrum? Hvorfor skal alt ryddes bort? Er det ikke koselig å bevare den lille 

naturen som er igjen langs den nydelige elva som renner gjennom Straumen? Ikke minst er 

det koselig for pensjonistene som har sin dagelige/ukentlige tur ned til butikken å spasere 

fredelig med litt natur, elvesus og fuglekviter i ørene, de har ikke så store muligheter ellers å 

komme seg ut i naturen.  

 Forskere har funnet ut at det er svært helsebringende og satse på ute miljø både for 

samfunnet og for den enkelte. Det er ikke store området det er snakk om, og det er det som 

er så trist at dere skal ødelegge det siste som er igjen. Ikke bare ødelegger det for den lille 

spaser turen, men det ødelegger det visuelle inntrykket når du kjører inn til hjerte av 

Straumen. Forskning har også påvist at naturen påvirker hjernen, og at en gå tur i naturlige 

omgivelser demper blodtilstrømmningen til hjernen i de delene av hjernen som styrer 

bekymringene våre. 

Naturen betegnes som naturens den grønne lykkepille. Naturopplevelse kan endre hjerte 

rytme og gi en indre følelse av velvære. 

Opplevelsen av egen helse og livskvalitet påvirkes positivt når hjerterytme endres, følelsen 

av velvære stiger ved å se naturbilder eller bare ved å gå gjennom et grønt areal eller en 

park. (Hentet fra forskning.no)  

Som bedrift er det en stor bekymring for oss hvordan det vil påvirke vårt besøkstall og 

omsetning i løpet av året. Vi har mange faste helgeturister gjennom hele året, pluss turister 

på sommerhalv året som kommer innom igjen år etter år, på både nord over tur, og sør over 

tur fordi de trives og synes det er så fint her. Foruten om det får vi utrolig mye skryt av de 

tilfeldig forbi passerende også nettopp pga beliggenhet og utsikt til elv og naturen over elva. 

Elva er ikke mange fot bred, så det vil bli bebyggelse ganske så nært oppi campingen som 

ødelegger opplevelsen av natur for våre turister og vårt levebrød. Er det virkelig slik at vi har 

ingenting vi skulle ha sagt her? Skogen må bestå langs elvebredden!! Det er ingen tvil om 

hvorfor våre faste trives her, vi lever på de besøkenes omdømme.  

I flere kommuner har vi eksempler på hvordan kommunen motarbeider bedrifter i egen 

kommune, vi trenger ikke gå lenger enn til Fauske som har 2 campingplasser og kommunen 

tilbyr rimelige overnatting og service for en mye billiger penge til driveres store fortvilelse. 



Vi er en liten bedrift som ligger litt utenom E6. Det er noe som merkes i forhold til omsetning 

sammenlignet med andre campinger som ligger langs ved E6 og er synlig, Vi er avhengig av 

den omsetningen vi har og gjerne mer for å drive med hevet hode videre som leverbrød og 

lønn til ansatte. 

 Og som bedrift og kommune er vi også avhengig av turistene kommer hit. 

 Vi bidrar til andre bedrifter i kommunen, ikke minst at våre gjester handler mye dagligvarer 

og bensin på Coop Prix. Vi trenger å bli sett for den verdien vi har i nærmiljøet og heller ha et 

bedre samarbeid med kommunen.  

Det skal ikke være sånn at kommunen motarbeider bedrifter og arbeidsplasser i kommunen, 

slikt kan vi ikke godta!!  

Hvem bestemmer, og hvordan er saksgangen i en slik avgjørelse? Hvilke ankepunkt har vi 

som nærmeste nabo og bedrift? Dette vil vi finne mer ut av videre. Har ikke demokrati noe å 

si på en så liten plass og kommune?  

Vi er en bedrift med lange tradisjoner som bidrar til andre næringer. Vi har gått mot 

strømmen og investert. Vi har fått det til i motsetning til mange andre camping plasser. For 

det finnes en del av dem som har lagt ned langs veiene. Der beliggenheten har vært dårlig, 

og med elendig utsikt. Vi har en natur nisje her, og den vil vi klamre oss til. For vi vil bestå 

videre som den bedriften vi allerede er, med det naturbilde vi allerede har.  Ved å ha en 

fungerende camping plass i kommunen slik vi presenterer i dag, fungerer mot fri parkering. 

Dette forebygger forsøpling og forurensning. Det har vist seg og blitt et problem på flere 

fricamp områder rundt om i landet. 

Allerede vises det jo til i planen vi har fått tilsendt at forholdene egentlig ikke tilrettelagt, 

eller i henhold til lover og forskrifter. En smal tarm der en hel omsorgs by skal presses inn i? 

Er dette forsvarlig i forhold til trafikkert vei og en kraftig strøm som ligger på ytterpunktene? 

Håper på nøyere gjennom tenkning av denne planen. 

 

Med Vennlig Hilsen  

Tonje og Jan Strømhaug  (Strømhaug Camping) 

  

 

 

( Ble tatt en dag feil på tidsfrist, beklager dette) 


